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ÚT A TOMAJI GOLGOTÁRA

A badacsonytomaji strandon rendezték idén is a tele-
pülés hagyományos Város- és Gyermeknapi rendezvé-
nyét. Az egésznapos program keretében felléptek a
helyi óvodások, iskolások, itt átadták a város legran-
gosabb elismeréseit valamint köszöntötték Badacsony-
tomaj nagykorúvá vált polgárait is. 

VÁROS- ÉS GYERMEKNAP
2022

Képes tudósításunk a 3. oldalon található.

Hagyományosan a Badacsonyi Kutató Állomás adott
helyet annak a szakmai találkozónak, amelyet Kék-
nyelű Ünnep címmel szervezett a Badacsony Vinum
Vulcanum Borlovagrend, a MATE Szőlészeti és Borá-
szati Intézet valamint Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzata.

KÉKNYELŰ VIRÁGZÁS 
ÜNNEPE

Tudósításunk a 8.oldalon olvasható.
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A badacsonytomaji temető ravatalozójától indul
és a Szent István kápolnáig vezet az a tizenhét stá-
cióból álló keresztút, amelyet a BTTF Badacsony és
Térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt beruházá-
saként került átadásra a pünkösdi hétvégén.  A
keresztút-amelynek gondolata Udvardi Erzsébet fes-
tőművész nevéhez kötődik- a Tomaj fölötti erdőben
vezet, bazaltkőből készült stációképei Raffay Dávid
szobrászművész keze munkáját dicsérik.

Reményt ad számunkra, hogy ebben az elvilági-
asodott világban is van helye a szakralitásnak- hang-
súlyozta köszöntőjében dr. Navracsics Tibor miniszter,
a térség országgyűlési képviselője.

A görög regényírót, Nikosz Kazantzakiszt idézte

a Tihanyi Bencés Apátság egykori elöljárója, Kor-
zenszky Richárd: „Hogyan szeressük Istent, atyám?
Úgy, fiam, hogy szeressük az embereket. És hogyan
szeressük az embereket? Úgy, hogy igyekezzünk jó
útra téríteni őket. És melyik a jó út? Amelyik felfelé
vezet.” A bencés szerzetes szerint a badacsonyi
keresztút esetében is igaz, hogy felfelé vezet, felfelé,
egy csodálatos hegy tetejére.

A keresztút megvalósulását badacsonytomaji
szolgálata során Földi István plébános is segítette,
az esperes hálát adott Istennek azért, hogy megva-
lósult a helyiek régi álma.

Az első stációtól hívők menete indult a kápolnáig
tartó keresztúton, a stációkat egyenként is megál-
dotta Bedy Imre badacsonytomaji plébános.

„Ma, amikor minden változik, mert mindent vál-
toztatnak, amikor a káoszteremtő újkori, önjelölt mes-
siások az összes, generációkon átörökített igazodási
pontunkat el akarják venni tőlünk, amikor a szellemi-
lelki-testi életünk hagyományos koordináta rendszerét

elforgatják, megsemmisíteni igyekeznek… akkor kál-
váriát építeni nem csak nehéz, szép feladat, hanem
valóságos szent hőstett is – fogalmazott a keresztút
végén, a kálvária keresztjeinél Badacsonytomaj pol-
gármestere. Krisztin N. László kiemelte: a hegy ter-
mészeti csodái, a hegyen lévő szakrális csodák (a
Szent II. János Pál emlékhely, a Pálos hagyományok,
az emlékhely, a Szent István kápolna, s a most fel-
szentelt Keresztút) a túrázás mellett az emberek szel-
lemi-lelki épülését is szolgálják. A polgármester
köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik bármilyen
módon is hozzájárultak ahhoz, hogy a település, a

Badacsony-hegy, ezzel a szakrális úttal gazdagodjon.
A keresztút tervezője Jankovics Tibor Ybl-díjas

építész, a Magyar Művészeti Akadémia Építőművé-
szeti tagozatának rendes tagja volt,  a tervezési folya-
matot Deák László építész tervező segítette, a projekt
tájépítésze pedig Ráczné Páldy Eszter volt.

Kálóczi Beáta
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MINDIG AZ A JÓ ÚT, AMELYIK FELFELÉ VEZET 
– ÁTADTÁK A KÁLVÁRIÁT
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Május utolsó hétvégéjén tartotta Badacsonytomaj
Város Önkormányzata és Kulturális Intézménye a
Város- és Gyermeknapot. Az egész napos rendez-
vény családi-baráti főzéssel kezdődött. Légvárral, a
Fanyűvő Játékpark játékaival és arcfestéssel kedves-
kedtek a gyerekeknek. Színpadi produkciókból sem
volt hiány a Város- és Gyermeknapon! Bábelőadás,
bohócműsor, lufihajtogatás várta a kisebbeket a dél-
előtt folyamán. Az Operett Musical Társulat tagjai:
Zalai Lídia és Budai Márton örökzöldekkel lépett szín-
padra. A Kulturális Műsor kezdetén Krisztin N. László
polgármester és dr. Navracsics Tibor országgyűlési
képviselő is köszöntötte a megjelenteket. 

A Pipitér Óvoda nagycsoportosait Pintér Ivett nép-
táncfoglalkozást vezető óvodapedagógus készítette
fel a bemutatkozásra. A Tördemic Táncegyüttes
Magyarszováti táncokat adott elő Szabó Csaba fel-
készítő tanár segítségével. A Tatay Sándor Általános
Iskola 4. osztályos tanulói: Frantal Sára, Visi Júlia,
Jakócs Viktória, Borbás Luca, Nagy Matilda, Nagy
Gréta, Farkas Regina, Pál Ramóna, Pál Zsombor, Jan-
csek Lili, Tlabér Zelina és Kőmives Dávid balatoni és
badacsonyi népdalokat énekeltek, Molnárné Zsidó
Rita készítette fel őket a produkcióra! Magyaródi Sára
és Olt Csenge az Airforce Tánciskola táncosai egy
hip-hop tánccal készültek, Kőmives Dávid pedig furu-
lyán előadta Bach G-Dúr menüettjét, felkészítő tanára
Tarnóczai Géza volt. Az iskola 6. osztályosai: Molnár
Lilla Boróka, Forintos Lili, Németh Kata, Vass Csenge,
Kudomrák Amanda és Borbás Nóra egy maguk által
összeállított, karibi hangulatú táncot adtak elő. 

A Kulturális Műsor keretein belül Pro Urbe kitün-
tetést adtak át Nagy Lászlónak és Farkas Évának,
Zapletál József részére posztumusz Pro Urbe kitün-
tetést adományozott a város képviselő-testülete. Elis-
merő Oklevelet kapott a Badacsonytomaj Városüze-
meltető Közhasznú Nonprofit Kft. és Lakatné Mógor
Katalin. 

A Város- és Gyermeknapon hirdették ki a 2022-
es Város Bora verseny eredményét is. A Váli Pincészet
2021-es évjáratú „Luca bora” cuvée nyerte el az I.
helyezést. A helyszínen Varga Károly vette át az elis-
merést. 

Pezsgővel és virággal köszöntötték a város 18

éves polgárait: Németh Líviát, Ritecz Lilla Renátát,
Fülöp Viktóriát, Tóth Gergő Dánielt, Páros Roland
Lászlót, Hajnal Dánielt, Farkas Gergőt, Ódor Ádámot
és Lencz Dánielt. 

Gájer Bálint és a Hello Kids szórakoztatta a közön-
séget, valamint Cozombolis és Ricky lépett színpadra
az este hátralévő részében. 

Köszönet illeti a Város- és Gyermeknap támoga-
tóinak: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az
étel- és italjegyekért, a Cserpes Sajtműhelynek a
Túró Rudiért és sajtokért, a Varga Pincészetnek a
borokért, Dér Tibornak a Dottó kisvonatért, Meilinger
Lászlónak a jégkrémért és a palacsintáért, Greznár
Attilának és Csillának a vidámparki jegyekért, a bada-
csonyi Pelso Fagyizónak a fagylaltért, Baumann Sza-
bolcsnak a szódáért és a szörpért.          Farkas Judit

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

VÁROS- ÉS GYERMEKNAP
Folytatás az 1. oldalról.
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1999-ben, 23 éve vette fel az iskolánk Tatay Sándor
nevét. Minden évben megemlékezünk erről az ese-
ményről, úgy, hogy Tatay-napokat szervezünk.

Mi pedagógusok  próbálunk valami újat kitalálni,
színesíteni a Tatay napok programját. Az idei évben  az
első napon az alsópáhoki  kalandparkba  mentünk, ahol
tanulóink próbára tehették ügyességüket és bátorsá-
gukat.

Második napon pedig érdekes foglalkozásokon és
vetélkedőkön vehettek részt diákjaink.

Igyekeztünk most is úgy összeállítani a két nap
programját, hogy a gyerekek játszva jussanak új isme-
retekhez.

Köszönjük a programokhoz nyújtott támogatást az
önkormányzatoknak, alapítványoknak és a Szülői mun-
kaközösségnek! Iskola

TATAY-NAPOK

A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola hangszerbe-
mutatót tartott iskolánkban az alsó tagozatosoknak
és a nagycsoportos ovisoknak. 

A zeneiskola nevelői játékos formában ismertet-
ték meg a gyerekekkel azokat a hangszereket, ame-
lyeket a tanulóknak majd lehet választani.

A színvonalas műsor nagy sikert aratott az isko-
lások és az óvodások körében. Együtt énekeltek, tap-
soltak a hangszereket bemutató Tóth-Rompos Pat-
ríciával. 

Köszönjük, hogy itt voltak! Iskola

BEMUTATKOZOTT
A ZENEISKOLA

SZÍNHÁZI 
ÉLMÉNYEK

Az idei tanévben az 1.-2. osztályosok több színházi
előadáson is részt vettek. A Pegazus Színház bérle-
tével három bábszínházi mesét tekinthettek meg
Tapolcán. Május végén pedig a Lázár Ervin Program
keretein belül Az aranyszőrű bárány történetének
örülhettek a gyerekek a badacsonytomaji Kultúrház-
ban. 

Az oda és vissza utat a Dottó vonat tette felejt-
hetetlenné. Ezért szeretnénk köszönetet mondani
Dér Tibornak, aki készségesen állt ismét rendelke-
zésünkre.

Molnárné Zsidó Rita, Rétainé Vizeli Alexandra

Badacsonytomaj VN Kft. szemétszedési akciót
hirdetett a Föld napja alkalmából, 2022. április 22.-24.
közötti időszakban.

A felhívásunkra 4 civil szervezet vagy intézmény
jelentkezett.

• Pipitér Óvoda
• Korkováni lakóközösség
• Badacsonytomaj Sportegyesület 

utánpótlás csapata
• Badacsonyi Sporthorgász Egyesület
Mindenki egy-egy területet tisztított meg az ille-

gálisan elszórt hulladéktól (5m3), melyet ezúton is
szeretnénk megköszönni nekik.

Tegyünk közösen egy tisztább jövőért!
Badacsonytomaj VN Kft.

TAVASZI SZEMÉTSZEDÉS A FÖLD
NAPJA ALKALMÁBÓL
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Május  6-án pénteken a Tatay napok keretén belül
ökovetélkedőt tartottunk a felső tagozatosaink számára. 

A hatfős, vegyes korosztályú csapatok  9  állo-
máson mérhették össze tudásukat és tehettek szert
újabb ismeretekre, magyarázatokra a fenntarthatóság
témakörében és közben jobban megismerhették
egymást, közös élményeket szerezhettek.  Az állo-
másokon a mindennapi életünkben megvalósítható
környezetvédelmi lépésekre koncentráltunk, többek
között levegő-, víz- és talajvédelemre,  hulladékme-
gelőzésre, a tárgyak újrahasználatára, szelektív sze-
métgyűjtésre, veszélyes hulladékok külön gyűjtésére,
komposztálásra, tudatos vásárlásra,  inspiráló fiata-
lokra,  akik az éghajlatváltozás lassítására illetve az
óceánok tisztaságának visszaállítására vállalkoztak,
és nem utolsósorban helyi, hazai és nemzetközi kör-
nyezetvédelmi szervezetekre, akikhez bárki bármikor
csatlakozhat, ha valami jót, hasznosat szeretne tenni
környezetéért. Megismerhették, hogy hogyan lehet
otthonunk klímabarát nagyon egyszerű lépések

megvalósításával. Felhívtuk figyelmüket a kerti hul-
ladék, avarégetés környezetileg, egészségileg ret-
tentően káros hatásaira és annak alternatíváira: kom-
posztálásra, kerti hulladék bedarálására.

Reméljük, hogy egyre több Diák és Családja érez,
vállal felelősséget közvetlen környezetéért és tesz
is érte, hiszen csak egy BOLYGÓNK van és élni csu-
pán ITT tudunk!
Kedvcsinálóul, az ökovetélkedőn felhasznált kisfilmek
mindenki számára elérhetők a neten:
Tudatos vásárlók 12 pontja:
https://www.youtube.com/watch?v=ZPhMfMKTQ2M
Ember- és környezetkímélő kertművelés- Dr. Gyulai
Iván ökológustól:
https://www.youtube.com/watch?v=uHcJO88tX5E
Felix Finkbeiner-Plant for the planet:
https://www.youtube.com/watch?v=hxxHjiYsGxs
Boyan Slat- Ocean Cleanup:
https://www.youtube.com/watch?v=hdZxYQmu8kE

Ladányi Gabriella, angol-földrajz tanár

ÖKOVETÉLKEDŐ A TATAY-BAN

Lezajlott a Zrínyi Ilona Matematikaverseny orszá-
gos döntője. A versenyt 2022. április 22-én, Veszp-
rémben, a Kossuth Lajos Általános Iskolában rendez-
ték meg a megyéből bejutott diákok számára. A 6.
évfolyamosok közül 147 tanuló vett részt az utolsó
fordulón. A Tatay Sándor Általános Iskolából Wallovics
Lillát hívták meg a döntőbe. Lilla, a sok önálló gya-
korlásnak köszönhetően, a 25. helyen végzett. Tanít-
ványunk számára az volt a legnagyobb elismerés,
hogy a döntő eredménylistáján 18 budapesti, 4
megyeszékhelyen lévő és 3 nagy városi iskola diákja
előzte meg.

Ezt a csodálatos sikert családi támogatás nélkül
nem érhettük volna el. Hálás szívvel mondok köszö-
netet Lilla szüleinek az egész éven át tartó együtt-
működésért, a felkészülésben nyújtott segítségért,
az utazások lebonyolításáért.

Udvariné Horváth Anna, 
intézményvezető-helyettes

ORSZÁGOS 
MATEMATIKA

DÖNTŐN

A Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola Bem
József megyei matematikaversenyének ünnepélyes
eredményhirdetésére április 25-én került sor. A Tatay
Sándor Általános Iskola nyolc versenyzője közül két
tanulónk lett díjazott. Németh Helka 7. osztályos tanu-
lónk 8., Wallovics Lilla 6. osztályos tanulónk 3. helye-
zett lett. A lányok az oklevél mellé fából készült logi-
kai, ügyességi játékot kaptak ajándékba.

Iskolánk hat tanulója vett részt az országos Alap-
műveleti Matematikaverseny megyei fordulóján, ápri-
lis 6-án. A legjobb eredményt elért tanulóink: a 7.
osztályos Molnár Barnabás 8., a 4. osztályos Wallovics
Júlia 6., a 8. osztályos Hidvégi Zoltán 6. helyezett lett.
A 6. osztályos Wallovics Lilla a megye 2. legjobbja,
aki az oklevél mellé 2000 Ft-os online könyvkupont
vehetett át.

Nagyon örülünk annak, hogy a tagozatos isko-
lákkal együtt versenyezve is helyet kaptunk a dobo-
gón. Tanítványainknak hasonlóan szép sikereket kívá-
nunk a következő tanévre is!

Udvariné Horváth Anna, 
intézményvezető-helyettes

Badacsonytomaj VN Kft. pályázatot hirdet szezo-
nális munkára, takarító és udvaros munkakörben az
általa üzemeltetett strandokra. Bérezésről, munka-
időről és egyéb információról érdeklődni, illetve
jelentkezni a 06 87/571-048 telefonszámon, vagy e-
mailben( info@bvu.hu) van lehetőség.

Badacsonytomaj VN Kft. pályázatot hirdet szezo-
nális munkára, zöldterület karbantartási feladatok
elvégzésére Badacsonytomaj Város közigazgatási
területére. Bérezésről, munkaidőről és egyéb infor-
mációról érdeklődni, illetve jelentkezni a 06 87/571-
048 telefonszámon, vagy e-mailben( info@bvu.hu)
van lehetőség.

A MEGYEI 
MATEMATIKA-

VERSENYEK 
DOBOGÓJÁN

SZEZONÁLIS MUNKA

A Tatay Sándor Általános Iskola 12 diákja vett részt
a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Tagintéz-
ménye által a Batsányi-hét keretében meghirdetett
angol nyelvi játékos csapatversenyen. A verseny részt-
vevői II. Erzsébet királynő uralkodásának platina évfor-
dulójára emlékeztek. A 6. osztályos csapatunk III. helye-
zést ért el. A csapattagok Schauer Dominik, Tóth Tita-
nilla és Wallovics Lilla voltak. A tanulókat Ladányi Gab-
riella angoltanár készítette fel.

A Batsányi-hét nyitórendezvényén, az „Aranytoll”
megyei helyesíró versenyen két tanulónk versengett,
bizonyították anyanyelvünk magas szintű ismeretét.

Wallovics Lilla II. helyezést ért el. Felkészítő tanára Lesz
Renáta volt.

A Székesfehérvári és a Kaposvári Pedagógiai Köz-
pontok által meghirdetett Dunántúli Esélyteremtő
Matematikaverseny megyei fordulóján Wallovics Lilla
II. helyezett lett. A jutalmát június 2-án, Veszprémben,
a Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskolában, a
megyei díjátadó ünnepségen veheti át.

Tanítványainknak és felkészítő kollégáinknak szív-
ből gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Udvariné Horváth Anna, 
intézményvezető-helyettes

MÁJUSI SIKEREINK
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TAVASZ A PIPITÉR ÓVODÁBAN

Március 15.

Szemétszedés, ültetés és veteményezés 
a Föld napján

Fotó: ÓvodaFotó: Óvoda

Kirándulás a tapolcai Malom tó-hoz 
a Víz világnapján

Népviselet napja 
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Állatkertlátogatás A madarak és fák napján
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Gyermeknap
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Anyák napja
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Tánc világnapja

Dottó kisvonattal a Hajóállomásra

Húsvétváró játszóház, zöldágjárás, 
Áldás együttes interaktív bemutatója



A Határtalanul program keretében május 17-én
indultunk kirándulni a Felvidékre. 

Első úticélunk a pozsonyi vár és a koronázási
templom volt. Onnan Szencre vezetett utunk, elláto-
gattunk a helyi iskolába, ahol megkoszorúztuk Cser-
mák József, olimpiai bajnok kalapácsvető emléktáb-
láját. Következő megállónk Galánta volt, ahol Kodály
Zoltánra emlékeztünk. Az első éjszakát Felsőszelin
töltöttük, a kiadós reggeli után a szomszédos Deákiba
látogattunk. Itt található az a Szűz Mária tiszteletére
épített templom, ahol a „Halotti beszéd” egy példá-
nyát őrzik. Az ebédünket már a marcelházi testvéris-
kolánkban fogyasztottuk el. Délután az ottani tanu-
lókkal együtt ellátogattunk a gutai malommúzeumba.
Késő délután tábortűz mellett beszélgettünk és ját-
szottunk újdonsült barátainkkal. A következő két
éjszakát egy búcsi panzióban töltöttük. Harmadik

napunkat a Babamúzeumban kezdtük, ahol megis-
merhettük a jellemző népviseletek sokaságát. Innen
az ógyallai csillagvizsgálóba indultunk, ahol ismer-
tették velünk a múzeum történetét és a planetári-
umban megnéztünk egy filmet a világegyetem kiala-
kulásáról. Utolsó nap Komárom városát vettük célba.
Útközben megálltunk Virten, megkoszorúztuk Baróti
Szabó Dávid, nyelvújító síremlékét, majd megtekin-
tettük a zsitvatoroki béke emlékművét Zsitvatőn.
Utána bebarangoltuk a várost, elhelyeztük a meg-
emlékezés virágait Jókai Mór szobrán, délután pedig
ellátogattunk a monostori erődbe. 

Május 20-án este fáradtan, de élményekkel gaz-
dagodva értünk haza az eseménydús kirándulásról.

Iskola
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A Tatay Sándor Általános Iskola tanulói az elmúlt
hetekben részt vettek a Kis Iskolák Sportversenye
Diákolimpia megyei fordulóján, ahol labdarúgás ver-
senyszámban fiúcsapatunk II. helyezést ért el. A csa-
pat tagjai Gáspár Sebestyén 6. osztályos, Pődör
Zsombor 7. osztályos, Buda Alex, Fedő Martin, Hidvégi
Zoltán, Karácsony Levente, Kónya József, Tóth Gellért
8. osztályos diákjaink voltak.

A Kis Iskolák Sportversenye Diákolimpia megyei for-
dulóján atlétika versenyszámban remekelt lánycsapa-
tunk, akik megyei I. helyezettként végeztek. A lányok
továbbjutottak az országos döntőre, amelyet június 20-
23. között rendeznek meg Pécsen. A csapat tagjai Pál
Ramóna 4. osztályos, Horváth Izabella 5. osztályos, Bor-
bás Nóra, Németh Kata, Vass Csenge 6. osztályos és
Kovács Lilla 8. osztályos tanulók voltak. Megyei egyéni
atlétikai bajnok lett Kovács Lilla, 2. helyezett Horváth Iza-
bella, 3. helyen végzett Pál Ramóna. Svédváltó verseny-
számban megyei II. helyen végzett a lányváltónk, Hor-
váth Izabella, Németh Kata, Vass Csenge és Kovács Lilla.

Köszönjük Schneider Zsolt testnevelőnk felkészí-
tő munkáját. Együtt szurkolunk a döntőn való ered-
ményes szereplésükért! Iskola

IRÁNY AZ 
ORSZÁGOS DÖNTŐ

HATÁRTALANUL

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Fotó: Nagy LajosFotó: Nagy Lajos

Szent Flórián-nap alkalmából ünnepi állomány-
gyűlést tartott a megyei katasztrófavédelmi igazga-
tóság a veszprémi Megyeháza Szent István termé-
ben, ahol díjazták a megye legkiválóbb tűzoltóit,
önkéntes, önkormányzati, valamint hivatásos szerve-
zeteit is. Az Év Badacsonytomaji Tűzoltójának járó
elismerést Fülöp Péter címzetes tűzoltó főtörzsőr-
mester vehette át Krisztin N. László polgármestertől.

Május 4-e 1999 óta a tűzoltók világnapja, a min-
dennapi hősöket, a lánglovagokat köszöntik ilyenkor
világszerte. Május 4-e Szent Flórián, a tűzoltók védő-
szentjének ünnepe is. Flóriánnak a tűz katonájának
kultuszát az egyik legfélelmetesebb elemtől, a tűztől
való rettegés keltette életre- emlékeztetett ünnepi
beszédében Kovács Péter. A megyei tűzoltósági főfel-
ügyelő arról is szólt: minden ember természetes igé-
nye, hogy biztonságban élhessen, nyugalomban tölt-
hesse a napjait, ez a kiváltság a lelki szellemi, fizikai
biztonságra egyaránt vonatkozik.          Kálóczi Beáta

FÜLÖP PÉTER LETT
„AZ ÉV BADACSONY-
TOMAJI TŰZOLTÓJA”

Örömmel adhatok tájékoztatást arról, hogy a
lezajlóban lévő pandémia után Tapolca város és kör-
zetének Diákolimpia Asztalitenisz bajnokságán részt
vettünk, ahol továbbjutottunk a megyei versenyre, itt
a leányok csapatban a 2. helyezést érték el, a fiúk is
eredményesen szerepeltek.

Az Önkormányzat által támogatott szakkörre, -
amit ezúton a tanulók nevében is köszönök-  évről-
évre gyarapodik létszámunk és a sikerek megélése
mellett lelkesedésük, kitartásuk egyre jobban ész-
revehető. Számos érem, oklevél és kupa bizonyítja,
hogy iskolánkban van jövője ennek a sportágnak.
Évtizedes hagyományt követve a Tatay Asztalitenisz
versenyt az idén 2022. április 25-én megszerveztük
a környező iskoláknak.  A sportág népszerűsítése
mellett az iskolák közötti jó kapcsolatok elmélyítésére
is helyt adott a rendezvény. A
jó hangulatban, izgalmakkal
teli pingpong versenyen isko-
lánkból 46 tanuló vett rész.

A csapatversenyt a bada-
csonytomaji Iskola nyerte, 2.
helyezést ért el a tapolcai isko-
la és harmadikként szerepelt
a vonyarcvashegyi iskola.

Az egyéni eredmények
korcsoportonként a követke-
zők:

II. kcs. Leány: 1. Tornyos
Tiffani (Tapolca), 2. Szabó Vik-
tória (Tapolca), 3. Visi Júlia
(Badacsonytomaj). Fiú: 1.
Török Benett, (Badacsonyto-
maj), 2. Magyaródi Soma
(Badacsonytomaj), 3. Lendvai
György (Tapolca).

III. kcs. Leány: 1. Fischer Letícia (Vonyarcvashegy),
2. Süle Laura (Vonyarcvashegy), 3. Szánti Bibiána
(Tapolca). Fiú: 1. Moranszki Krisztofer (Tapolca), 2.
Lendvai Norbert (Tapolca), 3. Bogdán Zoltán (Tapol-
ca).

IV. kcs. Leány: 1. Lutor Roxána (Badacsonytomaj),
2. Nagy Júlia (Tapolca), 3. Tompa Ameliza (Tapolca).
Fiú: 1. Antolik Barnabás, (Badacsonytomaj), 2. Kertész
Máté (Badacsonytomaj), 3. Horváth Dávid (Tapolca).

Versenyzőinknek gratulálunk, további sikereket
kívánunk!

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az Iskola
vezetésének, az Önkormányzatnak a jutalmak támo-
gatásáért és azoknak a segítőknek, akik hozzájárultak
versenyünk sikeres lebonyolításához.

Lakatné Mógor Katalin, testnevelő tanár

Fotó: IskolaFotó: Iskola

TATAY ASZTALITENISZ 
EREDMÉNYEINK
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KÉKNYELŰ VIRÁGZÁS ÜNNEPE
Hagyományosan a Badacsonyi Kutató Állomás

adott helyet annak a szakmai találkozónak, amelyet
Kéknyelű Ünnep címmel szervezett a Badacsony
Vinum Vulcanum Borlovagrend, a MATE Szőlészeti
és Borászati Intézet valamint Badacsonytomaj Város
Önkormányzata.

A résztvevőket Knolmajer Ferenc, a házigazda bor-
lovagrend nagymestere, Nyitrainé dr. Sárdy Diána inté-
zetigazgató, Krisztin N. László Badacsonytomaj pol-
gármestere valamint Koczor Kálmán, a Magyarországi
Borrendek Országos Szövetségének elnöke köszön-
tötte. Az előadások keretében dr. Navracsics Tibor az
EKF 2023 kormánybiztosa, a térség országgyűlési kép-
viselője a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális
Fővárosa rendezvénysorozat szőlő-borkultúrához kap-
csolódó programjairól tájékoztatta a hallgatóságot,
majd dr. Kozma Pál címzetes egyetemi tanár, szőlőne-
mesítő a kórokozókkal szembeni ellenálló borszőlő-
fajták új generációjáról szólt. Az idei Kéknyelű Ünnepen
Knolmajerné Szigeti Gyöngyi, a MATE
Szőlészeti és Borászati Intézet kutató
mérnöke, munkája elismeréseként a
Magyarországi Borrendek Országos
Szövetség Pro Vino díját vehette át
Koczor Kálmán elnöktől. Az elmúlt
évek hagyományait követve a résztve-
vők megkoszorúzták az Ibos és Rama-
setter emléktáblákat, majd Földi István
esperes mondott áldást a kéknyelű ül-
tetvény tövében. A borlovagrendi ava-
tás keretében ezúttal Navracsics Tibort
és Kozma Pált fogadta tagjai sorába a
Badacsony Vinum Vulcanum Borlo-
vagrend. A Panoráma téren tartották a
Kéknyelű Borverseny eredményhirde-
tését is, ahol a nyertes nedűket meg is
lehetett kóstolni. Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta
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Folytatás az 1. oldalról.



Hosszú előkészítés után, 1982. augusztus 26-án
megalapítottuk 3 fővel a miniTOURIST GMK társas
vállalkozásunkat. Fő tevékenységi körünk a szállás-
közvetítés volt és ehhez kapcsolódott a nyaraló ven-
dégek részére programszervezés, pénzváltás, infor-
máció adás stb. 

A Balaton ebben az időszakban kezdett népszerű
nyaralási céllá válni, ezért 1984 – 1988 között Balato-
nedericsen, Gyenesdiáson és Keszthely-Kertváros-
ban is nyitottunk irodát. Ekkor vállalkozásunk kisszö-
vetkezeti formában működött.

1989. január 1.-jétől a lehetőségekhez igazodva
felszámoltuk a kisszövetkezetet és megalakítottuk a
midiTOURIST Kft-t, csak badacsonyi irodával és
működési területünk Révfülöptől Szigligetig terjedt.

Munkánk során fontos volt a vendégek színvo-
nalas kiszolgálása azért, hogy nyaralásuk végén
pihenten, feltöltődve, élményekben gazdagon
mehessenek haza. Ennek érdekében többféle segé-
deszközt készítettünk és a tevékenységi körünket is
bővítettük. Tudásunkat, szakmai ismereteinket az
évek folyamán bővítettük, nyelvvizsgákat tettünk le,
pénzváltói tanfolyamot végeztünk.

Első körben a kiadó házainkról tablókat készítet-
tünk, Badacsony és Szigliget településtérképét meg-
csináltattuk a könnyebb tájékozódás érdekében.

1984-ben elkészült az első önálló prospektusunk
és katalógusunk, ezt időről időre aktualizáltuk, frissí-
tettük a változások tükrében.

1988-ban teniszpályát nyitottunk, kerékpárokat
vásároltunk kölcsönzéshez.

1991-es év volt a legeredményesebb évünk, 220
vendégházban 11 000 vendéget helyeztünk el, és 17
000 adag reggelit vittünk házhoz.

1991-től 5 éven keresztül üzemeltettük a 45 sze-
mélyes kétárbocos „BÉKE” vitorláshajót, esti naple-
mente túrákat, Tihany kirándulásokat, Keszthelyre
hajóutakat, Fonyódra piac látogatásokat szerveztünk.

1991-1996-ig a „bányász” strandot üzemeltettük,
ebben az időszakban egy nyarunkat az angolnapusz-
tulás nehezítette meg.

1991-ben tevékenységi körünket bővítettük ingat-
lanközvetítéssel és ingatlan vagyonértékeléssel.

1993-ban 30 perces videokazettát készíttettünk
magyar és német nyelven Badacsonyról és környé-
kéről

1993 -1999. Badacsony központjában béreltünk
az Önkormányzattól egy irodát (jelenleg Tourinform)

1997-től irodánknak internet kapcsolata van, mely
meggyorsította a vendégekkel való kapcsolatfelvé-
telt, kommunikációt.

1999-ben megnyitottuk Badacsony központjában
a saját tulajdonú második irodánkat.

Ebben az évben adtuk ki a „Mesélő tájak” című 3
nyelvű prospektusunkat 25 000 pld-ban, mely Bada-
csony mellett a Káli medencét, Szigligetet, Tapolcát
mutatta be.

Újra kiadásra került Badacsony térképe, hátolda-
lán 3 nyelven túraútvonal ajánlással.

2002. januártól online foglalás is lehetővé vált, 42
web-címről volt átjárási lehetőség a saját honlapunk-
ra.

2003-2005 közötti évek a turizmus „fekete” idő-
szaka volt ennek ellenére teniszpályán burkolatot cse-
réltünk, a kerékpár parkot felfrissítettük, bővítettük.

2006-2007 nagy fordulat volt a belföldi turizmus-
ban, a magyar vendégek visszatértek a Balatonhoz,
az üdülési csekknek is köszönhetően.

Újra kiadtuk a nagyméretű Badacsony térképet
a környék turisztikai látnivalóival.

2014-ben megvásároltuk a badacsony.hu honlap
címet, ahol saját szolgáltatásainkon túlmenően tele-
pülésünk látnivalóit is bemutatjuk.

2016-ban megnyitottuk a „Gizella Vendégház”-at,
négy csillagos szolgáltatással,

mivel egyre nagyobb igény jelentkezett a minő-
ségi szálláshelyekre.

2017-től megszüntettük a szállásközvetítést és a
hozzá kapcsolódó tevékenységeket, de nem hagytuk
cserbe a továbbra is kiadási szándékkal rendelkező
tulajdonosokat. A www.badacsony.hu oldalon saját
címükkel, elérhetőségükkel megjelennek a honlapon.
Ugyanitt látható több kézműves borászat, étterem
és egyéb szolgáltatók elérhetősége is.

40 év számokban:
• Munkánk során több utazási irodával kerültünk

kapcsolatba, partnerünk volt minden nagy budapesti
utazási iroda, (IBUSZ, Cooptourist, Budapest Tourist,
Express, Caro-line), és számos külföldi irodával köz-
vetlen dolgoztunk. 

• 560 szállástulajdonossal volt szerződésünk,

akiknek ezúton is köszönetet mondunk a korrekt
együttműködésért, amivel munkánkat segítették és
mi szintén őértük is dolgoztunk.

• Vállalkozásunknál a 40 év alatt 16 diák töltötte
le a szakmai gyakorlati idejét. Volt, aki három – négy
nyáron keresztül visszajött dolgozni, mivel nem tanu-
lónak, hanem munkatársnak tekintettük őket.

• Tevékenységünk alatt 87 alkalmazottunk volt,
nyári szezonmunkán túl több dolgozónk is volt hosz-
szabb – rövidebb ideig éves állásban.

Külön köszönetünket fejezzük ki a következő dol-
gozóinknak:

Gáspár József (34 év), Talabér Ákos Andrásné Zsu-
zsa (31 év), Kőmíves Istvánné Éva (15 év), Benákné
Egyed Márta (10 év), Dabosiné Molnár Anita (10 év),
Hutvágner László (6 év), Kőmíves Eszter (6 év), Ruska
László (6 év), Zöld Szilvia (5 év), Kulcsár Horváth
Csaba (5 év).

Vállalkozásunk szervesen beépült családunk
életébe, mert a fő iroda mindig a lakásunkon volt.
Gyerekeinknek ez a helyzet természetes volt, kis
koruktól diákéveik végéig besegítettek, komoly mun-
kát végeztek. Nekik is köszönettel tartozunk, mert
nem csak az előnyökben részesültek, hanem a
nehézségekkel is közvetlen találkoztak. Köszönjük
egész családunk türelmét, segítőkészségét az aktív
életünk alatt.

2021. december 31.-ével a midiTOURIST Kft-t saját
elhatározásból egyszerűsített végelszámolással fel-
számoltuk. Sall Csabáné & Sall Csaba
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40 ÉV AZ IDEGENFORGALOMBAN

Fotó: Meilinger ÁdámFotó: Meilinger Ádám Fotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kul-
turális Intézménye június 4-én tartotta Trianoni meg-
emlékezését. A Szent Imre római-katolikus templom-
ban szentmisét celebrált Bedy Imre plébános, majd
a szentmisét követően a Történelmi Emlékparkban
folytatódott a megemlékezés. Forintos Ervin képvi-
selő beszédet mondott, Bedy Imre plébános fohászt
mondott, majd virágot és mécsest helyezett el az

önkormányzat nevében Takács Lajos és Forintos
Ervin, a Pipitér Óvoda és Mini Bölcsőde nevében Bolf-
né Tóth Melinda intézményvezető, a Sporthorgász
Egyesület képviseletében Fekete Ferenc elnök és
Rakics Andrea, a Felügyelő Bizottság elnöke, a Tatay
Sándor Általános Iskola nevében Krisztin N. Lászlóné
intézményvezető és Lesz Renáta, a Fidesz helyi szer-
vezetének részéről Mejlinger Anita.        Farkas Judit

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS



A „Fogadj örökbe egy Folly fát!” kampány immár
hagyománnyá vált, harmadik Örökbefogadói Napját
tartották meg április 23-án.  Ez alkalommal újabb 16
fára került örökbefogadói tábla – köztük az 1981-
ben ültetett platánkérgű diófenyőre és a hasonló
korú, impozáns termetű arizónai ciprusra is. Hat
korábbi örökbefogadó élt az örökbefogadás meg-
hosszabbításával. Ezzel összesen mintegy 50 fa
talált már örökbefogadóra az arborétumban, de az
öthektáros kert többi növénye is várja a természet-
szerető és a környezetvédelem iránt érdeklődőket.
A kampánnyal az arborétum elsősorban az ember
természetszeretetét és környezettudatosságát sze-
retné erősíteni, és nem utolsó sorban trendivé tenni
a természet iránti elkötelezettséget a gyerekek és
felnőttek körében egyaránt. A kezdeményezés a Folly

2017-ben megalapított Égig Érő Tanterem Alapítvány
munkáját is támogatja, amelyet azzal a céllal hoztak
létre, hogy a gyermekek közvetlen megszólításával
hozzájáruljon a társadalmi felelősségtudat és termé-
szettel való élő kapcsolat kialakításához, megerősí-
téséhez.

Az eseményen a Folly negyedik generációs tulaj-
donosa, Folly Réka minden örökbefogadót szemé-
lyesen és külön köszöntött, valamint átadta számukra
az örökbefogadói csomagot, amely az örökbefoga-
dást tanúsító oklevelet, a növényismertetőt és a
törzskártyát tartalmazta. Ezután a résztvevők az örök-
befogadott fákhoz sétáltak, ahol kihelyezésre kerül-
tek az emléktáblák. Az örökbefogadók bármikor
meglátogathatják fájukat.

Az eseményen az örökbefogadók aláírásukkal

biztosították támogatásukról a Folly Arborétum Év
Fája 2022. évi kiírására készített pályázatát, amelyben
a megmérettetésre a kert központi helyén elhelyez-
kedő himalájai cédrust nevezi a Folly.

Folly Arborétum
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Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) H.: 08.00-16.00 óráig; P.:
08.00-12.00 óráig. Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-
289. Szerdai napokon előzetes telefonos (+36 30 866 0607)
bejelentkezés és egyeztetés alapján van lehetőség ügyfél-
fogadásra.
Fogadóórák (a járvány miatt online formában valósulnak
meg): 
(előzetes bejelentkezés a +36-87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első H.: 14.00-16.00 óráig,
Török Zoltán alpolgármester
minden hónap harmadik H.: 14.00-16.00 óráig
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második H.: 14.00-15.00 óráig
Dr. Bodnár Attila jegyző
minden hónap első Sz.: 13.00-16.00 óráig
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ábrahámhegyi Kirendeltsége:
H.: 08.00-16.00 óráig; P.: 08.00-12.00 óráig. Szerdai napokon
előzetes telefonos (+36 30 866 0607) bejelentkezés és
egyeztetés alapján van lehetőség ügyfélfogadásra.
Badacsonytomaj VN Kft. +36-87/571-048, Fax: +36-87/571-
057, e-mail: info@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu 
Fogadó óra: H., Sz., P. 08.00-14.00 óráig
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87/571-115, +36-30/693-4420
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu 
Web: www.badacsonyiprogramok.hu 
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő.
Városi Könyvtár: Tel: +36-87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény – Tájház: ZÁRVA
Egry József Emlékmúzeum: ZÁRVA 
Orvosi rendelők (Badacsonytomaj, Kert u. 32.)
Gyermekorvosi ellátás: dr. Horváth Margit. Rendelési idő:
H 8-12; K 12-16; SZe 8-11; CS 12-16; P 8-12. Előjegyzés: 87/471-
282; Munkanapokon 16:00 óráig sürgős esetben hívható:
30/211-8489
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: +36-87/471-123. Rendel:
H., Sz., Cs., P.: 08.00-12.00 óráig, K.: 14.00-16.00 óráig.
Sürgős esetben hétköznap 08.00-16.00 óráig hívható: +36-
30/901-9869. Hétköznap 16.00 órától másnap reggel 08.00
óráig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.: +36- 88/412-
104 vagy 104
Badacsonyi Vízimentő Szolgálat  telefonszám: +36 70 580
1000
Fogászati alapellátás (Badacsonytomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: +36-87/471-689):

H.: 08.00-14.00 óráig, K.: 14.00-19.00 óráig, Sz.: 08.00-14.00
óráig, Cs.: 12.00-19.00 óráig, P.: 08.00-14.00 óráig.
Kezelésre időpont egyeztetéssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon: 08.00-14.00
óráig, Veszprém, Halle u. 5/E, Telefon: +36-88/425-228
Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálata 
Védőnő: Poszlovszky Krisztina. Elérhetőségei: +36-30/511-
9521, +36-87/471-698 (munkaidőben)
E-mail: badacsonyivedono@gmail.com
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsadás:
Cs.: 08.00-10.00 óráig, Csecsemő, gyermek és ifjúsági taná-
csadás: Cs.: 10.00-12.00 óráig
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sz.: 11.00-12.00 óráig
Varjas Veronika Tel.: +36-30/426-2207
Gyermekjóléti fogadóóra: Sz.: 11.30-12.00 óráig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) +36-87/471-012
H. – Sz. – P.: 07.30-11.10 óráig, 12.50-17.00 óráig
K. – Cs.: 07.30-12.00 óráig, 12.30-17.00 óráig
Szo.: 08.00-10.00 óráig (ügyelet Tapolcán)
Pózna Ivett körhegybíró
Tel.: +36-70-489-8569, e-mail: pozna.ivett@hnt.hu
Fogadóórák: H. – Cs.: 08.00-12.00 óráig (Kutatóintézet)
Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: +36-70/436-5053
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság – parancsnokság 
Badacsonytomaj, Fő utca 62. Tűzoltóparancsnok: Molnár
Péter László Tűzoltó Alezredes
Badacsonytomaji Rendőrőrs 112
Badacsonytomaj, Kert u. 33.
Körzeti megbízott: Pintér György r.ftörm.  
Őrsparancsnok: Sztrik Ákos r.százados 
Polgárőrség: Arany György +36-30/271-7552
Kábeltelevízió hibabejelentés:
ElektroV szerviz: +36-87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14. Tel.: 06-87/531-
013; e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu; web:
www.badacsony.com; Nyitvatartás május 15. és szeptember
15. között:
hétfővasárnap: 9 órától 17 óráig.
Badacsonytomaji Nyugdí-
jasok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné
/Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, 
e-mail: 
kormendi4@freemail.hu 
POSTA Badacsonytomaj,
Kert u. 10.
Tel.: 87/471-176, 87/471-370
POSTA Badacsonyörs,
Füredi u. 32. Tel.: 87/571-030
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